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SĒDES  PROTOKOLS 

Daugavpilī 

 

 

2019.gada 25.jūlijā                                                                                                      Nr.28 

                          

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ 

 

SĒDE SASAUKTA  plkst. 14.00 

SĒDI ATKLĀJ  plkst. 14.00 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu. 

2. Par grozījumiem Latviešu kultūras centra nolikumā. 

3. Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās 

saimniecības pārvalde” un Daugavpils pilsētas domi. 

4. Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas domi un Daugavpils pilsētas 

pašvaldības iestādi „Sporta pārvalde”. 

5. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu sportistu apbalvošanai no pašvaldības pamatbudžeta 

programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. 

6. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu sportistu apbalvošanai no pašvaldības pamatbudžeta 

programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. 

7. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu. 

8. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Daugavpils latviešu biedrībai” no budžeta 

programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”. 

9. Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucieniem no budžeta programmas 

„Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”. 

10. Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucieniem no budžeta programmas 

„Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”. 

11. Par Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 13.jūnija saistošo noteikumu Nr.13 

“Kārtība, kādā Daugavpils pilsētas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu 

uzraudzības pakalpojuma sniedzējam “ precizēšanu. 

12. Par finansējuma piešķiršanu meta konkursa organizēšanai Oskara Stroka koncertzāles 

būvniecībai. 

13. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0102 733, Balvu ielā 1C k-5-240, 

Daugavpilī, pārdošanu. 

14. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0283 978, Butļerova ielā 1 k-6-242, 

Daugavpilī, pārdošanu. 

15. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0283 981, Butļerova ielā 1 k-6 -130, 

Daugavpilī, pārdošanu. 
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16. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0312 110, 1.Dāliju ielā 5, Daugavpilī, 

pārdošanu. 

17. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0313 405, Salviju ielā 53, Daugavpilī, 

pārdošanu. 

18. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0313 314, Salviju ielā 68, Daugavpilī, 

pārdošanu. 

19. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0310 020, Daugavpilī, pārdošanu. 

20. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 501 0045, Alejas ielā 111, Daugavpilī, 7/20 

domājamo daļu paturēšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā. 

21. Par Daugavpils pilsētas dome saistošo noteikumu Nr.___ „Par neapbūvēta 

zemesgabala nomas maksas apmēru” apstiprināšanu. 

22. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 25.08.2019.lēmumā Nr.446 “Par 

speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu. 

 

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš 

 

SĒDĒ PIEDALĀS - 14 Domes deputāti –   A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

                                                                         A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, 

                                                                         V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

                                                                         I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis 

 

SĒDĒ NEPIEDALĀS  - 1 Domes deputāte –  N.Kožanova – atvaļinājumā 

                                                                            

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:  

                                          I.Aleksejevs, M.Dimitrijeva, I.Andiņa, A.Kokina, N.Bikovska, 

                                      L.Bebriša, E.Ugarinko, E.Praņevska, I.Šindina, A.Nikolajevs, 

                                      I.Šalkovskis, A.Jemeļjanovs, A.Cvetkovs 

  

 

                                      - pašvaldības budžeta iestādes darbinieki: 

                                        R.Osmane, T.Binders, I.Lagodskis, V.Petrova, L.Plavinska,  

                                        B.Višnevska 

 

- plašsaziņas līdzekļu pārstāvji: 

                                  A.Meinarts, I.Dunaiskis, A.Hļestovs, I.Soikāns                                                                

 

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības pārzine S.Rimicāne 

 

Daugavpils pilsētas domes Bāriņtiesas priekšsēdētāja E.Praņevska lūdz deputātus izskatīt 

papildjautājumu “Par pārskata ziņojuma par Daugavpils pilsētas bāriņtiesas darbību 

2018.gada saskaņošanu”, 

 

Domes sēdes vadītājs A.Elksniņš jautā, vai deputātiem ir iebildumi iekļaut jautājumu 

darba kārtībā. 

Iebildumu nav. 

 

Daugavpils pilsētas domes Personāla speciāliste Anna Kokina lūdz deputātus izskatīt 

papildjautājumu “Par Krievu kultūras centra vadītājas G.Bogdanovas Darba līguma 

izbeigšanos”. 

 

Domes sēdes vadītājs A.Elksniņš jautā, vai deputātiem ir iebildumi iekļaut jautājumu 

darba kārtībā. 
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Iebildumu nav. 

 

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Marina Dimitrijeva 

lūdz deputātus izskatīt 9 papildjautājumus: 

1. “Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieka paziņojumu par atkāpšanos 

no amata”. 

 

Domes sēdes vadītājs A.Elksniņš jautā, vai deputātiem ir iebildumi iekļaut jautājumu 

darba kārtībā. 

Iebildumu nav. 

 

2. ” Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieka ievēlēšanu”. 

 

Domes sēdes vadītājs A.Elksniņš jautā, vai deputātiem ir iebildumi iekļaut jautājumu 

darba kārtībā. 

Iebildumu nav. 

 

3. “Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu”. 

 

Domes sēdes vadītājs A.Elksniņš jautā, vai deputātiem ir iebildumi iekļaut jautājumu 

darba kārtībā. 

Iebildumu nav. 

 

4. “Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu”. 

 

Domes sēdes vadītājs A.Elksniņš jautā, vai deputātiem ir iebildumi iekļaut jautājumu 

darba kārtībā. 

Iebildumu nav. 

 

5. “Par pārstāvību Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē”. 

 

Domes sēdes vadītājs A.Elksniņš jautā, vai deputātiem ir iebildumi iekļaut jautājumu 

darba kārtībā. 

Iebildumu nav. 

 

6. “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās 

saimniecības uzņēmums” kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu 

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram”. 

 

Domes sēdes vadītājs A.Elksniņš jautā, vai deputātiem ir iebildumi iekļaut jautājumu 

darba kārtībā. 

Iebildumu nav. 

 

7. ” Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Sadzīves pakalpojumu 

kombināts” kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu Daugavpils pilsētas 

domes izpilddirektoram”. 

 

Domes sēdes vadītājs A.Elksniņš jautā, vai deputātiem ir iebildumi iekļaut jautājumu 

darba kārtībā. 

Iebildumu nav. 

8. ”Par akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” kapitāla daļu turētāja lēmumu 

pieņemšanas tiesību nodošanu Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram”. 
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Domes sēdes vadītājs A.Elksniņš jautā, vai deputātiem ir iebildumi iekļaut jautājumu 

darba kārtībā. 

Iebildumu nav. 

 

9. “Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos 

noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”” 

 

Domes sēdes vadītājs A.Elksniņš jautā, vai deputātiem ir iebildumi iekļaut jautājumu 

darba kārtībā. 

Iebildumu nav. 

 

Domes sēdes vadītājs A.Elksniņš lūdz deputātus apstiprināt Domes sēdes darba kārtību ar 

vienpadsmit papildjautājumiem. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils 

pilsētas dome nolemj: 

 

Apstiprināt Domes sēdes darba kārtību ar vienpadsmit papildjautājumiem. 

 

 

1.§ (452) 

 

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu 

R.Osmane, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par 

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.februāra saistošo 

noteikumu Nr,5 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam” 9.punktu, 

saskaņā ar 2019.gada 3.maija biedrības Latgales reģiona attīstības aģentūra” projekta 

finansēšanas līgumu Nr.LKP2019/45, un, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 18.jūlija atzinumu, Daugavpils pilsētas domes 

Finanšu komitejas komitejas 2019.gada 18.jūlija atzinumu,  atklāti balsojot: PAR – 14 

(A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, 

I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, 

A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Latviešu kultūras 

centrs”(reģ.Nr.90000077556, juridiskā adrese: Rīgas iela 22A, Daugavpils) projektu 

“Latgales folkloras skola 2019” saskaņā ar 1.pielikumu. 

2. Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Latviešu kultūras 

centrs” pamatbudžeta programmai “Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie 

projekti” saskaņā ar 2.pielikumu. 

 

Pielikumā: 1. Projekta „Latgales folkloras skola 2019” apraksts; 

            2.Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Latviešu kultūras centrs” 

pamatbudžeta programmas „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu 

finansētie projekti” ieņēmumu un izdevumu tāmes 2019.gadam grozījumi. 
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2.§ (453) 

 

Par grozījumiem Latviešu kultūras centra nolikumā 

                                                  R.Osmane, A.Elksniņš 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Daugavpils 

pilsētas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 18.jūlija atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, 

H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome 

nolemj: 

 

Izdarīt ar Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 13.februāra lēmumu Nr.64 apstiprinātajā 

Latviešu kultūras centra nolikumā (turpmāk - nolikums) šādus grozījumus: 

1. Izteikt nolikuma 5.punktu šādā redakcijā: 

“5. Iestāde ir Domes padotībā, tās darbību pārrauga Domes priekšsēdētāja vietnieks, kura 

pārraudzībā ir kultūras joma.” 

2. Svītrot nolikuma 7.2.pukktu 

 

 

3.§ (454) 

 

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes  

„Komunālās saimniecības pārvalde” un Daugavpils pilsētas domi 

                                                  T.Binders, A.Elksniņš 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 2019.gada 

28.marta Daugavpils pilsētas domes lēmumu Nr.155 par nekustamā īpašuma Stropu ielā 40, 

Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas domes grāmatvedības uzskaitē, ņemot vērā 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 18.jūlija sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, 

H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome 

nolemj: 

 

Veikt apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas domes (reģ.Nr.90000077325, juridiskā 

adrese: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils) un Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

„Komunālās saimniecības pārvalde” (reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, 

Daugavpils) pamatbudžeta programmām: 

1. Samazināt apropriāciju Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās 

saimniecības pārvalde” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”  par 6 568 

EUR saskaņā ar 1.pielikumu.  

2. Palielināt  apropriāciju Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmā  "Pašvaldības 

mājokļu un teritoriju uzturēšana un apsaimniekošana" par  6 568 EUR saskaņā ar 2.pielikumu. 

 

 

Pielikumā: 1. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” 

                  pamatbudžeta programmas „Iestādes darbības nodrošināšana” ieņēmumu un 

                  izdevumu tāmes  grozījumi 2019.gadam. 

                  2. Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmas "Pašvaldības mājokļu un 

         teritoriju uzturēšana un apsaimniekošana" ieņēmumu un izdevumu tāmes  

grozījumi 
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                   2019.gadam. 

 

4.§ (455) 

 

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas domi un  

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi „Sporta pārvalde” 

                                                  I.Lagodskis, A.Elksniņš 
 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma 

„Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 16.maija lēmumu 

Nr.299 “Par īpašuma Cietokšņa ielā 61, Daugavpilī, nodošanu - pieņemšanu” Daugavpils 

pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 18.jūlija atzinumu, 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 18.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, 

R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, 

A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

1. Veikt apropriācijas samazināšanu Daugavpils pilsētas domei (reģ.Nr.9000077325, juridiskā 

adrese: K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī) pamatbudžeta programmā „Daugavpils teritoriju 

uzturēšana un apsaimniekošana” par 4972 EUR saskaņā ar 1.pielikumu. 

2. Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde” 

(reģ.Nr.90011647754, juridiskā adrese: Stacijas ielā 47A, Daugavpilī) pamatbudžeta programmā 

„Sporta un treniņu bāzu uzturēšana” par 4972 EUR saskaņā ar 2.pielikumu. 

 

Pielikumā: 1. Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmas „ Daugavpils teritoriju 

                         uzturēšana un apsaimniekošana” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 

                         2019.gadam. 

              2. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” pamatbudžeta 

            programmas „Sporta un treniņu bāzu uzturēšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes 

            grozījumi 2019.gadam. 

 

 

5.§ (456) 

 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu sportistu apbalvošanai no pašvaldības  

pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” 

                                       V.Petrova, V.Kononovs,  A.Elksniņš 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, likuma „Par 

pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra 

saistošo noteikumu Nr.40 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas 

kārtība un apmērs” 2., 10. un 12. punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 2019.gada 18.jūlija atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas 2019.gada 18.jūlija  atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav,  Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

  

1. Par iegūto 1.vietu II Eiropas spēlēs piešķirt Anastasijai  Grigorjevai  naudas  balvu 

4743 EUR (četri tūkstoši septiņi simti četrdesmit trīs euro) apmērā. 

2. Piešķirt Anastasijas Grigorjevas trenerei Ļubovai Kopilovai naudas balvu 2371 EUR 

(divi tūkstoši trīs simti septiņdesmit viens euro) apmērā. 
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3. Par iegūtajām godalgotajām vietām Latvijas Jaunatnes VIII Olimpiādē piešķirt naudas 

balvas 16 063 EUR (sešpadsmit tūkstoši sešdesmit trīs euro) apmērā dalībniekiem un 

treneriem saskaņā ar 1.pielikumu. 

4. Naudas balvu izmaksai piešķirt līdzekļus 23177 EUR (divdesmit trīs tūkstoši viens 

simts septiņdesmit septiņi euro) apmērā no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi 

neparedzētiem gadījumiem” Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde” 

(reģ.Nr.90011647754, juridiskā adrese: Stacijas ielā 47A, Daugavpilī) un apstiprināt 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” pamatbudžeta programmas 

(iestādes/pasākuma) ieņēmuma un izdevuma tāmes grozījumus saskaņā ar 2. pielikumu.  

 

Pielikumā: 1.  Apbalvojumu ieguvēju saraksts par sasniegumiem Latvijas Jaunatnes VIII 

                       Olimpiādē. 

2. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” pamatbudžeta 

programmas (iestādes/pasākuma) ieņēmuma un izdevuma tāmes grozījumi 

2019.gadam. 

 

 

6.§ (457) 

 

Par apropriācijas apstiprināšanu Daugavpils pilsētas domes 

 pamatbudžeta programmā “Vēlēšanu komisija” 

                                                  A.Kokina, A.Elksniņš 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par 

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, ņemot vērā Domes Finanšu komitejas 2019.gada 18.jūlija 

atzinumu,  atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils 

pilsētas dome nolemj: 

Apstiprināt apropriāciju Daugavpils pilsētas domei (reģ.Nr.90000077325, juridiskā 

adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils) pamatbudžeta programmai „Vēlēšanu komisija” 

saskaņā ar pielikumu. 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes  pamatbudžeta programmas  „Vēlēšanu komisija” 

ieņēmumu un izdevumu tāme 2019.gadam. 

 

7.§ (458) 

 

Par Krievu kultūras centra vadītājas G.Bogdanovas Darba līguma izbeigšanos 

                                                  A.Kokina, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, LR 

Civillikuma 2195.pantu,   atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, 

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, 

J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Daugavpils pilsētas dome nolemj : 

 

       Izbeigt ar Geroidu Bogdanovu 2016.gada 4.janvārī noslēgto Pāratjaunoto darba līgumu 

Nr.238, saskaņā ar LR Civillikuma 2195.pantu – darbinieka nāve no 21.07.2019. 
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8.§ (459) 

 

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu 

                                    A.Kokina, H.Soldatjonoka, A.Elksniņš 
 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, ievērojot Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 12.jūlija atzinumu Nr.1-18/6756, 

atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, 

H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome 

nolemj: 

precizēt Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 13.jūnija saistošos noteikumus Nr.13 

„Kārtība, kādā Daugavpils pilsētas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu 

uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” (pielikumā). 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 13.jūnija saistošo noteikumu Nr.13 

“Kārtība, 

                   kādā Daugavpils pilsētas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu 

                   uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” precizētā redakcija. 

 

 

9.§ (460) 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Daugavpils latviešu biedrībai” 

 no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” 

                                                  I.Andiņa, A.Elksniņš 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  Daugavpils 

pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2019.gada 14. februāra saistošiem noteikumiem Nr. 5  „Par 

Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam”, Domes 2016.gada 28.janvāra 

noteikumu Nr.1 “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi”, kas apstiprināti ar 

Domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr.20, 11., 24. un 26.punktu, ņemot vērā biedrības 

“Daugavpils latviešu biedrība” (reģ.Nr.40008002387) (turpmāk – biedrība)  2019.gada 12.jūlija 

pieteikumu,  Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 

28.jūlija sēdes atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 18.jūlija 

sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils 

pilsētas dome nolemj: 
 

1. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds”  līdzfinansējumu biedrībai “Daugavpils latviešu biedrība” (reģ.Nr. 
40008002387) 585,33 EUR (pieci simti astoņdesmit pieci euro, 33 centi) apmērā, lai segtu 

transporta izdevumus biedrības pieredzes apmaiņas  braucienam uz Kurzemes kultūras 

mantojuma centru “Kūrava”, Kuldīgā  2019.gada 11.augustā. 

2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai līdzfinansējumu pārskaitīt 

biedrībai. 
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10.§ (461) 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucieniem no  

budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” 

                                                  I.Andiņa, A.Elksniņš 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  Daugavpils 

pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2019.gada 14. februāra saistošiem noteikumiem Nr. 5  „Par 

Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam”, Domes 2016.gada 28.janvāra 

noteikumu Nr.1 “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi”, kas apstiprināti ar 

Domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr.20, 11., 24. un 26.punktu, ņemot vērā biedrību 

pieteikumus dalības braucieniem,  Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 

2019.gada 18.jūlija sēdes atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 

18.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, 

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, 

J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav,   

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

1. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds”   līdzfinansējumu  Invalīdu  ar  kustību   traucējumiem   biedrībai   "Ilgas"   (reģ. 

Nr.40008071196) 186,03 EUR apmērā (viens simts astoņdesmit seši euro, 03 centi) dalības 

braucienam, uz Dagdas novada muzeja  “Andrupenes lauku sēta” izglītojošu pasākumu  

“Māla darbnīca”, Dagdas pagastā, Andrupenē 2019.gada augustā.   

2. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds” līdzfinansējumu biedrībai “SOLIS PLUS” (reģ.Nr.40008277843) 299,48 EUR 

apmērā (divi simti deviņdesmit deviņi euro, 48 centi ) dalības braucienam, lai piedalītos Latvijas 

invalīdu sporta spēlēs, Madonā 2019.gada 3.augustā.  

3. Piešķirt  no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds” līdzfinansējumu biedrībai "Latvijas Neredzīgo biedrības Daugavpils teritoriālā 

organizācija" (reģ.Nr.40008004000) 490,05 EUR (Četri simti deviņdesmit euro, 05 centi) 

dalības braucienam, lai piedalītos sporta dienā projekta “Būsim aktīvi kopā” ietvaros, Mālpilī, 

2019.gada 23. augustā. 

4.Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai līdzfinansējumu pārskaitīt 

biedrībai. 

 

11.§ (462) 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucieniem no 

 budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” 

                                                  I.Andiņa, A.Elksniņš 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  Daugavpils 

pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2019.gada 14. februāra saistošiem noteikumiem Nr. 5  „Par 

Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam”, Domes 2016.gada 28.janvāra 

noteikumu Nr.1 “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi”, kas apstiprināti ar 

Domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr.20, 11., 24. un 26.punktu, ņemot vērā biedrības 

“Latvijas Politiski represēto apvienība” Daugavpils politiski represēto klubs pieteikumu 

dalības braucienam,  Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2019.gada 

18.jūlija atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 18.jūlija 
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atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav,  Daugavpils 

pilsētas dome nolemj: 

 1. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds” līdzfinansējumu biedrībai “Latvijas Politiski represēto apvienība” Daugavpils 

politiski represēto klubs (reģ.Nr.40008002052, reģ.kods 90010813112)  377.52 EUR apmērā 

(trīs simti septiņdesmit septiņi euro, 52  centi) dalības braucienam, uz biedrības “Latvijas 

Politiski represētu apvienība” organizēto politiski represēto personu 21.salidojumu Ikšķilē 

2019.gada 3.augustā.    
2.Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai līdzfinansējumu pārskaitīt 

biedrībai. 

 

12.§ (463) 

 

Par Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 13.jūnija saistošo noteikumu Nr.13  

“Kārtība, kādā Daugavpils pilsētas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 

 privātam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam “ precizēšanu 

                                         L.Praņevska, I.Kokina, A.Elksniņš 
 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, ievērojot Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 12.jūlija atzinumu Nr.1-18/6756, 

atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, 

H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome 

nolemj: 

 precizēt Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 13.jūnija saistošos noteikumus Nr.13 

„Kārtība, kādā Daugavpils pilsētas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu 

uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” (pielikumā). 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 13.jūnija saistošo noteikumu Nr.13 

“Kārtība, 

                   kādā Daugavpils pilsētas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu 

                   uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” precizētā redakcija. 
 

 

13.§ (464) 

 

Par finansējuma piešķiršanu meta konkursa organizēšanai 

 Oskara Stroka koncertzāles būvniecībai 

                          A.Broks, A.Zdanovskis, J.Lāčplēsis, A.Elksniņš 
 

A.Zdanovskis izsaka priekšlikumu samazināt finansējumu metu konkursam par 7 

tūkstošiem eiro. 

 

 PAR –  2 (R.Eigims. A.Zdanovskis), PRET – 4 (A.Broks, I.Kokina, J.Lāčplēsis, 

H.Soldatjonoka), ATTURAS – 7 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, 

R.Joksts, V.Kononovs, M.Lavrenovs), deputāti nolemj: 

Priekšlikums ir noraidīts. 

Balsojumā nepiedalās I.Prelatovs  
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmo daļu,  Publisko iepirkumu likuma X. nodaļu „Metu konkursa piemērošana un norise” 

un 63.panta trešo daļu, un ņemot vērā “Daugavpils pilsētas attīstības programmu 2014-2020” 

investīciju plāna 179.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka), 

PRET – nav, ATTURAS – 1 (M.Lavrenovs),  Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
1. Atbalstīt  metu konkursa rīkošanu Oskara Stroka koncertzāles būvniecībai Daugavpils 

pilsētas Centrālā parkā, piešķirot finansējumu 25 000.00 EUR no pamatbudžeta programmas 

“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. 

2. Rīkot metu konkursu Oskara Stroka koncertzāles būvniecībai Daugavpils pilsētas 

Centrālajā parkā atbilstoši Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem. 

3. Metu konkursu rīkot kā sarunu procedūras sastāvdaļu, kuras rezultātā metu konkursa 

uzvarētājam tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības par būvprojekta izstrādi un izstrādātā 

būvprojekta īstenošanas autoruzraudzību.  

4. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sadarbībā ar Pilsētplānošanas un būvniecības 

departamentu, piesaistot ekspertus, sagatavot tehnisko specifikāciju un izejas materiālus metu 

konkursam, ko iesniegt mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža Centralizētai iepirkumu 

nodaļai, kurai viena mēneša laikā no tehniskās specifikācijas iesniegšanas brīža izstrādāt 

lēmuma 2.punktā noteiktā metu konkursa nolikumu. 

5. Uzdot žūrijas komisijai izvērtēt metu konkursa dalībnieku iesniegtos pieteikumus 

atbilstoši nolikumam un noteikt metu konkursa uzvarētājus. 

6. Noteikt metu konkursa godalgu fondu 20 000.00 EUR apmērā, paredzot: 

6.1. godalga (metu konkursa uzvarētājs) –  10 000.00 EUR; 

6.2. godalga 2,vietai – 4 000.00 EUR; 

6.3. godalga 3.vietai –  3 000.00 EUR; 

6.4. trīs veicināšanas godalgas pa 1000.00 EUR katra.  

7. Paredzēt finansējumu 5000.00 EUR apmērā metu konkursa papildus izdevumiem, tajā 

skaitā, metu konkursa žūrijas komisijas pieaicināto metu vērtēšanas ekspertu atlīdzībai.  

 

 

14.§ (465) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0102 733,  

Balvu ielā 1C k-5-240, Daugavpilī, pārdošanu 

                                                  A.Nikolajevs, A.Elksniņš 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu, 8.panta trešo un septīto daļu, 

37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu, 44.
1
panta pirmo, otro un piekto daļu, 

Zemesgrāmatu apliecībām, nodalījuma Nr.100000588014 un Nr.100000247628, nodrošinot 

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 16.maija lēmuma Nr.304 “Par zemes gabalu nodošanu 

atsavināšanai” 1.1.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo 

māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 18.jūlija sēdes protokolu 

Nr.6 (6.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 18.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, 

R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, 

A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:  

 

      1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 48 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 

05000102733, Balvu ielā 1C k-5 - 240, Daugavpilī (turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu 

370,00  EUR (trīs simti septiņdesmit eiro 00 centi) apmērā. 
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      2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās būves, kadastra apzīmējums 05000102733001 

(Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000247628), kopīpašniekiem, turpmāk - Pircēji, samērīgi 

viņu kopīpašuma domājamajām daļām (katram pa ½) par nosacīto cenu 370,00 EUR (trīs 

simti septiņdesmit eiro 00 centi).  

      3. Pircējam, pērkot zemes vienību uz nomaksu:  

       3.1. jāsamaksā avanss 10% (desmit procenti) apmērā no pirkuma maksas; 

       3.2. par atlikto maksājumu jāmaksā - 6% (seši procenti) gadā no vēl nesamaksātās 

pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājuma termiņu kavējumu – 

nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru 

kavējuma dienu;  

       3.3.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

       3.4. ja Pircējs samaksā visu pirkuma maksu mēneša laikā no pirkuma līguma spēkā 

stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā; 

       3.5. bez Daugavpils pilsētas pašvaldības atļaujas atsavināmo zemes vienību nedalīt, 

neatsavināt un neapgrūtināt ar lietu tiesībām; 

       3.6. zemes nomas maksu par zemes vienības lietošanu jāmaksā līdz Pircēja īpašuma 

tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā; 

      3.7. īpašuma tiesības uz atsavināmo Zemesgabalu var reģistrēt zemesgrāmatā, nostiprinot 

ķīlas tiesības uz Zemesgabalu par labu Daugavpils pilsētas pašvaldībai pirkuma maksas 

nesamaksātās summas apmērā.   

     4. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nosūtīt Pircējam atsavināšanas paziņojumu. 

     5. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Zemesgabalu, ieskaitīt Daugavpils pilsētas 

pašvaldības budžetā.     

     6. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

     6.1. pēc Pircēja zemes nomas tiesību uz atsavināmo zemes vienību izbeigšanas (īpašuma 

tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā) norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances  

Zemesgabalu; 

     6.2. kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu ar pieņemšanas-

nodošanas aktu Pircējam. 

 

15.§ (466) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0283 978,  

Butļerova ielā 1 k-6-242, Daugavpilī, pārdošanu 

                                                  A.Nikolajevs, A.Elksniņš 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu, 8.panta trešo un septīto daļu, 

37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu, 44.
1
panta pirmo, otro un piekto daļu, 

Zemesgrāmatu apliecībām, nodalījuma Nr.100000587997 un Nr.100000409286, nodrošinot 

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 16.maija lēmuma Nr.304 “Par zemes gabalu nodošanu 

atsavināšanai” 1.2.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo 

māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 18.jūlija sēdes protokolu 

Nr.6 (5.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 18.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, 

R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, 

A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:  

 

      1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 38 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 

05000283978, Butļerova ielā 1 k-6 - 242, Daugavpilī (turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu 

370,00 EUR (trīs simti septiņdesmit eiro 00 centi) apmērā. 
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      2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās būves, kadastra apzīmējums 05000283978001 

(Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000409286), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto 

cenu 370,00 EUR (trīs simti septiņdesmit eiro 00 centi).  

      3. Pircējam, pērkot zemes vienību uz nomaksu:  

      3.1. jāsamaksā avanss 10% (desmit procenti) apmērā no pirkuma maksas; 

      3.2. par atlikto maksājumu jāmaksā - 6% (seši procenti) gadā no vēl nesamaksātās 

pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājuma termiņu kavējumu – 

nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru 

kavējuma dienu;  

      3.3.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

      3.4. ja Pircējs samaksā visu pirkuma maksu mēneša laikā no pirkuma līguma spēkā 

stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā; 

      3.5. bez Daugavpils pilsētas pašvaldības atļaujas atsavināmo zemes vienību nedalīt, 

neatsavināt un neapgrūtināt ar lietu tiesībām; 

      3.6. zemes nomas maksu par zemes vienības lietošanu jāmaksā līdz Pircēja īpašuma 

tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā; 

      3.7. īpašuma tiesības uz atsavināmo Zemesgabalu var reģistrēt zemesgrāmatā, nostiprinot 

ķīlas tiesības uz Zemesgabalu par labu Daugavpils pilsētas pašvaldībai pirkuma maksas 

nesamaksātās summas apmērā.   

     4. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nosūtīt Pircējam atsavināšanas paziņojumu. 

     5. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Zemesgabalu, ieskaitīt Daugavpils pilsētas 

pašvaldības budžetā.     

     6. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

     6.1. pēc Pircēja zemes nomas tiesību uz atsavināmo zemes vienību izbeigšanas (īpašuma 

tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā) norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances  

Zemesgabalu; 

     6.2. kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu ar pieņemšanas-

nodošanas aktu Pircējam. 

 

16.§ (467) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0283 981,  

Butļerova ielā 1 k-6 -130, Daugavpilī, pārdošanu   

                                                  A.Nikolajevs, A.Elksniņš 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu, 8.panta trešo un septīto daļu, 

37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu, 44.
1
panta pirmo, otro un piekto daļu, 

Zemesgrāmatu apliecībām, nodalījuma Nr.100000587992 un Nr.100000550406, nodrošinot 

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 16.maija lēmuma Nr.304 “Par zemes gabalu nodošanu 

atsavināšanai” 1.3.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo 

māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 18.jūlija sēdes protokolu 

Nr.6 (4.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 18.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, 

R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, 

A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:  

 

      1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 41 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 

05000283981, Butļerova ielā 1 k-6 - 130, Daugavpilī (turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu 

375,00 EUR (trīs simti septiņdesmit pieci eiro 00 centi) apmērā. 
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      2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās būves, kadastra apzīmējums 05000283981001 

(Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000550406), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto 

cenu 375,00 EUR (trīs simti septiņdesmit pieci eiro 00 centi).  

      3. Pircējam, pērkot zemes vienību uz nomaksu:  

      3.1. jāsamaksā avanss 10% (desmit procenti) apmērā no pirkuma maksas; 

      3.2. par atlikto maksājumu jāmaksā - 6% (seši procenti) gadā no vēl nesamaksātās 

pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājuma termiņu kavējumu – 

nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru 

kavējuma dienu;  

      3.3.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

      3.4. ja Pircējs samaksā visu pirkuma maksu mēneša laikā no pirkuma līguma spēkā 

stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā; 

      3.5. bez Daugavpils pilsētas pašvaldības atļaujas atsavināmo zemes vienību nedalīt, 

neatsavināt un neapgrūtināt ar lietu tiesībām; 

      3.6. zemes nomas maksu par zemes vienības lietošanu jāmaksā līdz Pircēja īpašuma 

tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā; 

      3.7. īpašuma tiesības uz atsavināmo Zemesgabalu var reģistrēt zemesgrāmatā, nostiprinot 

ķīlas tiesības uz Zemesgabalu par labu Daugavpils pilsētas pašvaldībai pirkuma maksas 

nesamaksātās summas apmērā.   

     4. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nosūtīt Pircējam atsavināšanas paziņojumu. 

     5. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Zemesgabalu, ieskaitīt Daugavpils pilsētas 

pašvaldības budžetā.     

     6. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

     6.1. pēc Pircēja zemes nomas tiesību uz atsavināmo zemes vienību izbeigšanas (īpašuma 

tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā) norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances  

Zemesgabalu; 

     6.2. kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu ar pieņemšanas-

nodošanas aktu Pircējam. 

 

17.§ (468) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0312 110, 

 1.Dāliju ielā 5, Daugavpilī, pārdošanu 

                                                  A.Nikolajevs, A.Elksniņš 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu, 8.panta trešo un septīto daļu, 

37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu, 44.
1
panta pirmo, otro un piekto daļu, 

Zemesgrāmatu apliecībām, nodalījuma Nr.100000570896 un Nr.100000458656, nodrošinot 

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 16.maija lēmuma Nr.304 “Par zemes gabalu nodošanu 

atsavināšanai” 1.6.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo 

māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 18.jūlija sēdes protokolu 

Nr.6 (1.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 18.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, 

R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, 

A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:  

 

      1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 465 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 

05000312110, 1.Dāliju ielā 5, Daugavpilī  (turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu 1604,00 

EUR (viens tūkstotis seši simti četri eiro 00 centi) apmērā. 
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      2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošo būvju kadastra Nr.050005310013 (Zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000458656), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu 1604,00 

EUR (viens tūkstotis seši simti četri eiro 00 centi).  

      3. Pircējam, pērkot zemes vienību uz nomaksu:  

      3.1. jāsamaksā avanss 10% (desmit procenti) apmērā no pirkuma maksas; 

      3.2. par atlikto maksājumu jāmaksā - 6% (seši procenti) gadā no vēl nesamaksātās 

pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājuma termiņu kavējumu – 

nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru 

kavējuma dienu;  

      3.3.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

      3.4. ja Pircējs samaksā visu pirkuma maksu mēneša laikā no pirkuma līguma spēkā 

stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā; 

      3.5. bez Daugavpils pilsētas pašvaldības atļaujas atsavināmo zemes vienību nedalīt, 

neatsavināt un neapgrūtināt ar lietu tiesībām; 

      3.6. zemes nomas maksu par zemes vienības lietošanu jāmaksā līdz Pircēja īpašuma 

tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā; 

      3.7. īpašuma tiesības uz atsavināmo Zemesgabalu var reģistrēt zemesgrāmatā, nostiprinot 

ķīlas tiesības uz Zemesgabalu par labu Daugavpils pilsētas pašvaldībai pirkuma maksas 

nesamaksātās summas apmērā.   

      4. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nosūtīt Pircējam atsavināšanas paziņojumu. 

      5. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Zemesgabalu, ieskaitīt Daugavpils pilsētas 

pašvaldības budžetā.     

     6. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

     6.1. pēc Pircēja zemes nomas tiesību uz atsavināmo zemes vienību izbeigšanas (īpašuma 

tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā) norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances  

Zemesgabalu; 

     6.2. kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu ar pieņemšanas-

nodošanas aktu Pircējam. 

 

18.§ (469) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0313 405, 

 Salviju ielā 53, Daugavpilī, pārdošanu 

                                                  A.Nikolajevs, A.Elksniņš 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu, 8.panta trešo un septīto daļu, 

37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu, 44.
1
panta pirmo, otro un piekto daļu, 

Zemesgrāmatu apliecībām, nodalījuma Nr.100000587108 un Nr.100000581651, nodrošinot 

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 16.maija lēmuma Nr.304 “Par zemes gabalu nodošanu 

atsavināšanai” 1.5.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo 

māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 19.februāra sēdes 

protokolu Nr.6 (2.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 18.jūlija atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, 

H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome 

nolemj:  

      

      1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 509 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 

05000313405, Salviju ielā 53, Daugavpilī (turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu 1756,00 

EUR (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit seši eiro 00 centi) apmērā. 
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      2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošo būvju kadastra Nr.050005310078 (Zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000581651), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu       1756,00 

EUR (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit seši eiro 00 centi).  

      3. Pircējam, pērkot zemes vienību uz nomaksu:  

      3.1. jāsamaksā avanss 10% (desmit procenti) apmērā no pirkuma maksas; 

      3.2. par atlikto maksājumu jāmaksā - 6% (seši procenti) gadā no vēl nesamaksātās 

pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājuma termiņu kavējumu – 

nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru 

kavējuma dienu;  

      3.3.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

      3.4. ja Pircējs samaksā visu pirkuma maksu mēneša laikā no pirkuma līguma spēkā 

stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā; 

      3.5. bez Daugavpils pilsētas pašvaldības atļaujas atsavināmo zemes vienību nedalīt, 

neatsavināt un neapgrūtināt ar lietu tiesībām; 

      3.6. zemes nomas maksu par zemes vienības lietošanu jāmaksā līdz Pircēja īpašuma 

tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā; 

      3.7. īpašuma tiesības uz atsavināmo Zemesgabalu var reģistrēt zemesgrāmatā, nostiprinot 

ķīlas tiesības uz Zemesgabalu par labu Daugavpils pilsētas pašvaldībai pirkuma maksas 

nesamaksātās summas apmērā. 

      4. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nosūtīt Pircējam atsavināšanas paziņojumu. 

      5. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Zemesgabalu, ieskaitīt Daugavpils pilsētas 

pašvaldības budžetā.     

      6. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

      6.1. pēc Pircēja zemes nomas tiesību uz atsavināmo zemes vienību izbeigšanas (īpašuma 

tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā) norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances  

Zemesgabalu; 

      6.2. kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu ar pieņemšanas-

nodošanas aktu Pircējam. 

     

19.§ (470) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0313 314,  

Salviju ielā 68, Daugavpilī, pārdošanu 

                                                  A.Nikolajevs, A.Elksniņš 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu, 8.panta trešo un septīto daļu, 

37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu, 44.
1
panta pirmo, otro un piekto daļu, 

Zemesgrāmatu apliecībām, nodalījuma Nr.100000587989 un Nr.100000430260, nodrošinot 

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 16.maija lēmuma Nr.304 “Par zemes gabalu nodošanu 

atsavināšanai” 1.4.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo 

māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 19.februāra sēdes 

protokolu Nr.6 (3.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 18.jūlija atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, 

H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome 

nolemj:  

 

      1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 707 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 

05000313314, Salviju ielā 68, Daugavpilī (turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu 2439,00 

EUR (divi tūkstoši četri simti trīsdesmit deviņi eiro 00 centi) apmērā. 
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      2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošo būvju, kadastra Nr.05005313310 (Zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000430260), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu 2439,00 

EUR (divi tūkstoši četri simti trīsdesmit deviņi eiro 00 centi).  

      3. Pircējam, pērkot zemes vienību uz nomaksu:  

      3.1. jāsamaksā avanss 10% (desmit procenti) apmērā no pirkuma maksas; 

      3.2. par atlikto maksājumu jāmaksā - 6% (seši procenti) gadā no vēl nesamaksātās 

pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājuma termiņu kavējumu – 

nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru 

kavējuma dienu;  

      3.3.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

      3.4. ja Pircējs samaksā visu pirkuma maksu mēneša laikā no pirkuma līguma spēkā 

stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā; 

      3.5. bez Daugavpils pilsētas pašvaldības atļaujas atsavināmo zemes vienību nedalīt, 

neatsavināt un neapgrūtināt ar lietu tiesībām; 

      3.6. zemes nomas maksu par zemes vienības lietošanu jāmaksā līdz Pircēja īpašuma 

tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā; 

      3.7. īpašuma tiesības uz atsavināmo Zemesgabalu var reģistrēt zemesgrāmatā, nostiprinot 

ķīlas tiesības uz Zemesgabalu par labu Daugavpils pilsētas pašvaldībai pirkuma maksas 

nesamaksātās summas apmērā.   

      4. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nosūtīt Pircējam atsavināšanas paziņojumu. 

      5. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Zemesgabalu, ieskaitīt Daugavpils pilsētas 

pašvaldības budžetā.     

     6. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

     6.1. pēc Pircēja zemes nomas tiesību uz atsavināmo zemes vienību izbeigšanas (īpašuma 

tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā) norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances  

Zemesgabalu; 

     6.2. kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu ar pieņemšanas-

nodošanas aktu Pircējam. 

 

20.§ (471) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0310 020, Daugavpilī, pārdošanu 

                                                  A.Nikolajevs, A.Elksniņš 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 9.panta otro daļu, 14.panta otro un 

trešo daļu, 44.panta astoto daļu, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 11.aprīļa 

lēmuma Nr.232 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.9.apakšpunkta izpildi, ņemot 

vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas 

komisijas 2019.gada 16.maija sēdes protokolu Nr.5 (12.punkts), Domes Finanšu komitejas 

2019.gada 18.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, 

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, 

J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

      1. Apstiprināt atsavināmās zemes vienības (starpgabals) 53 m
2
 platībā ar kadastra 

apzīmējumu 05000310020 (kadastra Nr.05000310021), Daugavpilī (turpmāk Zemesgabals), 

nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu 450,00 EUR (četri simti piecdesmit eiro 00 centi) 

apmērā.  

      2. Pircējam līdz līguma noslēgšanai (vai izsoles rīkošanas gadījumā divu nedēļu laikā 

kopš izsoles dienas) jāsamaksā avanss 10% (desmit procenti) apmērā no pirkuma maksas, 

galīgo norēķinu var veikt viena gada laikā kopš līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto 
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maksājumu jāmaksā - 6% (seši procenti) gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un 

par pirkuma līgumā noteikto maksājuma termiņu kavējumu – nokavējuma procentus 0,1 

procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.  

      3. Noteikt, ka gadījumā, ja: 

      3.1. mēneša laikā kopš sludinājuma par Zemesgabala pārdošanu publicēšanas oficiālajā 

izdevumā „Latvijas Vēstnesis” saņemts viens pieteikums no zemesgrāmatā ierakstīta 

nekustamā īpašuma īpašnieka (visiem kopīpašniekiem), kuru īpašumā esošais nekustamais 

īpašums piegul atsavināmajam Zemesgabalam, izsoli nerīkot un Zemesgabalu pārdot šai 

personai par nosacīto cenu 450,00 EUR (četri simti piecdesmit eiro 00 centi); 

      3.2. pieteikumu par Zemesgabala pirkšanu šī lēmuma 3.1.punktā noteiktajā termiņā 

iesniegs vairākas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā 

minētās personas, tiks rīkota izsole starp šīm personām likumā noteiktajā kārtībā. 

     3.3. tiek rīkota izsole, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs apstiprina atsavināmā 

Zemesgabala izsoles noteikumus un izsoles komisijas sastāvu.  

      4. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Zemesgabalu, ieskaitīt Daugavpils pilsētas 

pašvaldības budžetā. 

 

21.§ (472) 

 

Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 501 0045, Alejas ielā 111, Daugavpilī, 7/20 

domājamo daļu paturēšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā 

                                                  A.Nikolajevs, A.Elksniņš 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, izskatot Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.19 zvērināta tiesu 

izpildītāja Ingara Osipova 20.02.2019. “Paziņojumu par nekustamā īpašuma novērtējumu” 

Nr.06701/019/2019-NOS izpildu lietā Nr.00002/019/2019-BL (reģistrēts Domē 23.05.2019. 

Nr.1699/1.2.-6), kurā izteikts priekšlikums Daugavpils pilsētas domei, saskaņā MK 2013.gada 

2.jūlija noteikumiem Nr.364 “Par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieka mantu”, 

Civilprocesa likuma 615.panta otro daļu, pārņemt nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 501 

0045, Alejas ielā 111, Daugavpilī, 7/20 domājamās daļas par nekustamā īpašuma novērtējumu 

1300 EUR, ņemot vērā, ka īpašums nepieciešams Daugavpils pilsētas pašvaldības autonomās 

funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, 

ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai 

lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un 

uzturēšana un c., īstenošanai, Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 

18.jūlija sēdes atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 18.jūlija 

sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav,  Daugavpils 

pilsētas dome nolemj: 

 

      1. Paturēt Daugavpils pilsētas pašvaldības (reģistrācijas numurs 90000077325, juridiskā 

adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV 5401) īpašumā nekustamā īpašuma, kadastra 

Nr.0500 501 0045, Alejas ielā 111, Daugavpilī, 7/20 domājamās daļas par 1300 EUR (viens 

tūkstotis trīs simti euro). Īpašums ir nepieciešamas pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt 

par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu 

būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai 

paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana un c., 

īstenošanai. 

      2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai samaksāt 1300 EUR (viens 

tūkstotis trīs simti euro) par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 501 0045, Alejas ielā 111, 
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Daugavpilī, 7/20 domājamo daļu iegūšanu pašvaldības īpašumā, valsts nodevu par pieteikumu 

par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda un kancelejas 

nodevu par Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā no 

līdzekļiem, kas paredzēti Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetā nekustamo īpašumu iegādei 

pašvaldības vajadzībām. 

 

 

22.§ (473) 

 

Par Daugavpils pilsētas dome saistošo noteikumu „Par neapbūvēta zemesgabala nomas 

maksas apmēru” apstiprināšanu 

                                                  A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 31.punktu,  

ņemot vērā Īpašuma komitejas 2019.gada 18.jūlija atzinumu, Finanšu komitejas 

2019.gada 18.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, 

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, 

J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija saistošos noteikumus 

Nr.16“Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru”. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija saistošie noteikumi Nr.16 “Par  

                   neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru” un to paskaidrojuma raksts. 

 

 

23.§ (474) 

 

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 25.08.2019.lēmumā Nr.446 

 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu 

                                                  A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.¹ panta pirmo 

daļu un  Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Domes) 14.07.2016. saistošo noteikumu Nr.25 

“Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam” 2.punktu, ņemot vērā 

Domes Mājokļu komitejas 18.jūlija atzinumu, Domes Īpašuma komitejas 18.jūlija atzinumu 

atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, 

H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome 

nolemj: 
 

Izdarīt Domes 25.08.2016. Lēmumā Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās 

telpas  statusa noteikšanu” grozījumu un papildināt ar 1.40 apakšpunktu šādā redakcijā:  
 

“1.40.  dzīvoklis Nr.48 18.novembra ielā 190, Daugavpilī.” 

 

 

24.§ (475) 

 

Par pārskata ziņojuma par Daugavpils pilsētas 
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 bāriņtiesas darbību 2018.gada saskaņošanu 

                                             E.Praņevska, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām “ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Bāriņtiesu 

likuma 5.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz 

pašvaldības domei pārskata ziņojumu par savu darbību, ņemot vērā Daugavpils pilsētas 

domes Sociālo jautājumu komitejas 2019.gada 18.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 

(A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, 

I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, 

A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Saskaņot pārskata ziņojumu par Daugavpils pilsētas bāriņtiesas darbību 2018.gadā. 

 

Pielikumā: Pārskata ziņojums par Daugavpils pilsētas bāriņtiesas darbību 2018.gadā. 

 

 

 

 

25.§ (476) 

 

Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieka 

 paziņojumu par atkāpšanos no amata 

                                             M.Dimitrijeva, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 66.pantu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu,  

izskatot Igora Prelatova iesniegumu,  atklāti balsojot: PAR – 12 (A.Broks, J.Dukšinskis,  

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, 

J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils 

pilsētas dome nolemj: 
 

1. Pieņemt zināšanai Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieka Igora 

Prelatova paziņojumu par atkāpšanos no domes priekšsēdētāja 1.vietnieka amata. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 4.septembra lēmumu 

Nr.486 “Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieka ievēlēšanu”. 

 

 

26.§ (477) 

 

Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieka ievēlēšanu 

                                             M.Dimitrijeva, A.Elksniņš 

 

Sēdes vadītājs A.Elksniņš paziņo, ka pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  

40.panta ceturto daļu ir nepieciešams ievēlēt balsu skaitīšanas komisiju trīs cilvēku sastāvā. 

 

Deputāts J.Lāčplēsis izvirza A.Broka kandidatūru. 

 

Sēdes vadītājs A.Elksniņš ierosina  izvirzīt A.Gržibovska kandidatūru un no “Mūsu 

partijas” izvirza L.Jankovskas kandidatūru. 

 

Sēdes vadītājs lūdz deputātus apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju. 
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Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, 

H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome 

nolemj: 

 

Ievēlēt balsu skaitīšanas komisijā deputātus A.Broku, A.Gržibovski un L.Jankovsku. 

 

Sēdes vadītājs A.Elksniņš lūdz izvirzīt kandidatūras Domes priekšsēdētāja 1.vietnieka 

amatam. 

 

Deputāts A.Broks izvirza Jāņa Lāčplēša kandidatūru. 

 

Sēdes vadītājs A.Elksniņš lūdz balsu skaitīšanas komisiju organizēt balsošanu.  

 

Balsu skaitīšanas komisija uzsāk darbu. 

 

Deputāts A.Broks informē deputātus par Balsu skaitīšanas komisijas amatu sadali.(Balsu 

skaitīšanas Protokols Nr.1 uz 1lp.1eks.pievienots protokolam)    

 

Sēdes vadītājs A.Elksniņš lūdz Balsošanas komisiju organizēt balsošanu ar balsošanas 

zīmēm. 

 

Deputāti saņem vēlēšanu zīmes un parakstās sarakstā. 

 

Balsu skaitīšanas komisija, balsošanai beidzoties, atklāti zālē atver urnu, saskaita 

balsošanas zīmes un saskaita nodotās balsis. 

 

Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs A.Broks paziņo balsošanas rezultātus – par 

Jāņa Lāčplēša kandidatūru Domes priekšsēdētāja 1.vietnieka amatam nodotas PAR – 11, 

PRET -  nav 3 balsošanas zīmes nederīgas (Protokols Nr. 4 un 1lp.pievienots protokolam) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20.pantu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 

40.panta ceturto daļu, Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu 

Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 4. un 17.punktu, ņemot vērā Daugavpils 

pilsētas domes Balsu skaitīšanas komisijas 2019.gada 25.jūlija sēdes protokolu Nr.3,  atklāti 

balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, 

V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Ievēlēt par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieku Jāni Lāčplēsi. 

 

27.§ (478) 

 

Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu 

                                             M.Dimitrijeva, A.Elksniņš 

 

Sēdes vadītājs A.Elksniņš paziņo, ka ir nepieciešama balsu skaitīšanas komisija trīs 

cilvēku sastāvā, un piedāvā A.Broka, A.Gržibovska un L.Jankovskas kandidatūras. 

 

Sēdes vadītājs lūdz deputātus apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju. 
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Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, 

H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome 

nolemj: 

 

Ievēlēt balsu skaitīšanas komisijā deputātus A.Broku, A.Gržibovski un L.Jankovsku. 

 

Sēdes vadītājs A.Elksniņš lūdz izvirzīt kandidatūras Domes priekšsēdētāja vietnieka 

amatam. 

 

Deputāts V.Kononovs izvirza I.Prelatova kandidatūru. 

 

Sēdes vadītājs A.Elksniņš lūdz sagatavot balsošanas zīmes un nodrošināt balsošanu. 

 

Deputāti saņem vēlēšanu zīmes un parakstās sarakstā. 

 

Balsu skaitīšanas komisija, balsošanai beidzoties, atklāti zālē atver urnu, saskaita 

balsošanas zīmes un saskaita nodotās balsis. 

Deputāts A.Broks informē deputātus par Balsu skaitīšanas komisijas amatu sadali.(Balsu 

skaitīšanas Protokols Nr.1 uz 1lp.1eks.pievienots protokolam)    

 

Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs A.Broks paziņo balsošanas rezultātus – par 

Igora Prelatova kandidatūru Domes priekšsēdētāja vietnieka amatam nodotas PAR – 11, 

PRET -  nav, 3 balsošanas zīmes nederīgas (Protokols Nr. 4 un 1lp.pievienots protokolam) 

 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20.pantu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 

40.panta ceturto daļu, Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu 

Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 4. un 17.punktu, ņemot vērā Daugavpils 

pilsētas domes Balsu skaitīšanas komisijas 2019.gada 25.jūlija sēdes protokolu Nr.3, atklāti 

balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, 

V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Ievēlēt par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku Igoru Prelatovu. 

 

 

28.§ (479) 

 

Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu 

                                             M.Dimitrijeva, A.Elksniņš 

 

 Sēdes vadītājs A.Elksniņš paziņo, ka ir nepieciešama balsu skaitīšanas komisija trīs 

cilvēku sastāvā, un piedāvā A.Broka, A.Gržibovska un L.Jankovskas kandidatūras. 

 

Sēdes vadītājs lūdz deputātus apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, 

H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome 

nolemj: 
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Ievēlēt balsu skaitīšanas komisijā deputātus A.Broku, A.Gržibovski un L.Jankovsku. 

 

Sēdes vadītājs A.Elksniņš lūdz izvirzīt kandidatūras Domes priekšsēdētāja vietnieka 

amatam. 

 

Deputāts  izvirza Jānis Lāčplēsis izvirza Jāņa Dukšinska kandidatūru. 

 

Sēdes vadītājs A.Elksniņš lūdz sagatavot balsošanas zīmes un nodrošināt balsošanu. 

 

Deputāti saņem vēlēšanu zīmes un parakstās sarakstā. 

 

Balsu skaitīšanas komisija, balsošanai beidzoties, atklāti zālē atver urnu, saskaita 

balsošanas zīmes un saskaita nodotās balsis. 

 

Deputāts A.Broks informē deputātus par Balsu skaitīšanas komisijas amatu sadali.(Balsu 

skaitīšanas Protokols Nr.1 uz 1lp.1eks.pievienots protokolam)    

Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs   v  .Broks paziņo balsošanas rezultātus – par 

Jāņa Dukšinska kandidatūru Domes priekšsēdētāja vietnieka amatam nodotas PAR – 11, 

PRET -  nav, 3 balsošanas zīmes nederīgas (Protokols Nr. 4 un 1lp.pievienots protokolam) 

 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20.pantu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 

40.panta ceturto daļu, Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu 

Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 4. un 17.punktu, ņemot vērā Daugavpils 

pilsētas domes Balsu skaitīšanas komisijas 2019.gada 25.jūlija sēdes protokolu Nr.3, atklāti 

balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, 

V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Ievēlēt par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku Jāni Dukšinski. 

 

 

29.§ (480) 

 

Par pārstāvību Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē 

                                             M.Dimitrijeva, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Reģionālās 

attīstības likuma 17.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR – 12 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, 

J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – nav,   Daugavpils 

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Deleģēt Daugavpils pilsētas domes deputātu Jāni Lāčplēsi pārstāvībai Latgales 

plānošanas reģiona attīstības padomē. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.februāra lēmumu 

Nr.82. 

  

30.§ (481) 

 

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un 

 komunālās saimniecības uzņēmums” kapitāla daļu turētāja lēmumu 
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pieņemšanas tiesību nodošanu Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram 

                                             M.Dimitrijeva, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma 14.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības dome var nodot pašvaldības kapitāla 

daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam, 

pašvaldības izpilddirektoram vai tās pilsētas (novada) pašvaldības struktūrvienības vadītājam, 

kurai ir uzticēta attiecīgu pašvaldības kapitāla daļu pārvaldīšana, 

nodrošinot Daugavpils pilsētas domes noteikumu Nr.11 „Kapitālsabiedrību un kapitāla 

daļu pārvaldības kārtība” (apstiprināti ar Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 23.jūlija 

lēmumu Nr.311) 3.punkta prasību izpildi un ievērošanu, 

nolūkā nodrošināt Daugavpils pilsētas domei piederošās kapitālsabiedrības SIA „ 

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” pārvaldību, tās darbības 

efektivitātes izvērtēšanu un atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī izvērtējot, ka amatu 

savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas 

normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, atklāti balsojot: PAR – 

14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, 

I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, 

A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

 Nodot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās 

saimniecības uzņēmums”, reģistrācijas numurs 41503002485, kapitāla daļu turētāja lēmumu 

pieņemšanas tiesības Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram. 

 

 

31.§ (482) 

 

Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Sadzīves pakalpojumu 

 kombināts” kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību 

 nodošanu Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram 

                                             M.Dimitrijeva, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

14.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības dome var nodot pašvaldības kapitāla daļu 

turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam, 

pašvaldības izpilddirektoram vai tās pilsētas (novada) pašvaldības struktūrvienības vadītājam, 

kurai ir uzticēta attiecīgu pašvaldības kapitāla daļu pārvaldīšana, 

nodrošinot Daugavpils pilsētas domes noteikumu Nr.11 „Kapitālsabiedrību un kapitāla 

daļu pārvaldības kārtība” (apstiprināti ar Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 23.jūlija 

lēmumu Nr.311) 3.punkta prasību izpildi un ievērošanu, 

nolūkā nodrošināt Daugavpils pilsētas domei piederošās kapitālsabiedrības SIA 

„Sadzīves pakalpojumu kombināts” pārvaldību, tās darbības efektivitātes izvērtēšanu un 

atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī izvērtējot, ka amatu savienošana nerada interešu 

konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts 

amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

  

Nodot pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Sadzīves pakalpojumu 

kombināts”, reģistrācijas numurs 41503002428, kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas 

tiesības Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram. 
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32.§ (483) 

 

Par akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” kapitāla daļu turētāja lēmumu 

pieņemšanas tiesību nodošanu Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram 

                                             M.Dimitrijeva, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

14.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības dome var nodot pašvaldības kapitāla daļu 

turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam, 

pašvaldības izpilddirektoram vai tās pilsētas (novada) pašvaldības struktūrvienības vadītājam, 

kurai ir uzticēta attiecīgu pašvaldības kapitāla daļu pārvaldīšana, 

nodrošinot Daugavpils pilsētas domes noteikumu Nr.11 „Kapitālsabiedrību un kapitāla 

daļu pārvaldības kārtība” (apstiprināti ar Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 23.jūlija 

lēmumu Nr.311) 3.punkta prasību izpildi un ievērošanu, 

nolūkā nodrošināt Daugavpils pilsētas domei piederošās kapitālsabiedrības AS 

„Daugavpils satiksme” pārvaldību, tās darbības efektivitātes izvērtēšanu un atbilstību 

normatīvo aktu prasībām, kā arī izvērtējot, ka amatu savienošana nerada interešu konfliktu, 

nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas 

tiešo pienākumu pildīšanai, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, 

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, 

J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

  

Nodot akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme”, reģistrācijas numurs 41503002269, 

kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības Daugavpils pilsētas domes 

izpilddirektoram. 

 

33.§ (484) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta 

 saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 

                                             M.Dimitrijeva, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, 

atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, 

H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome 

nolemj: 

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 25.jūlijā saistošos noteikumus 

Nr.17“Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums””. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija saistošie noteikumi Nr.17 

                 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos 

                  noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”” un to  

                  paskaidrojuma raksts. 

 

 

Sēdi slēdz plkst.15.10 
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Sēdes vadītājs:   

Domes priekšsēdētājs              (personiskais paraksts)                            A.Elksniņš                                                               

 

 

Protokoliste                           (personiskais paraksts)                               S.Rimicāne   

 

 


